Průvodce vašimi nákupy
Nákupy s ohledem k planetě

Připravila kateřina kočičková

výpěstky:

ovoce,
zelenina
Pokud se ve vašem
okolí konají trhy,
máte vyhráno.
dobrou volbou
jsou i vietnamští
zelináři, kde nebalené
ovoce a zeleninu
seženete snáze než
v supermarketu.

■ Sáčky všem I supermarkety
konečně zavedly znovupoužitelné
sáčky. Je ale možné, že vlastníte
jiný sáček, než je zrovna v obchodě
vyžadovaný. Pak buď zboží zvážíte
bez sáčku s variantou na váze ‚bez
obalu‘ a poté ho do sáčku vložíte,
nebo použijete svůj sáček a oželíte
pár halířů navíc za váhový rozdíl
vašeho a prodejního sáčku.
■ Dobrým tipem, jak po kapsách
netahat řadu znovupoužitelných
pytlíků na ovoce a zeleninu, je zvážit
si druhy ovoce a zeleniny každé
zvlášť a poté je vložit do jednoho
pytlíku, na který nalepíte všechny
štítky s čárovým kódem jednotlivých
druhů. Na pásu necháte sáček
otevřený, aby pokladní viděla,
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že nemáte nic navíc, a jednotlivé
čárové kódy si může oskenovat.
■ má obal někdy smysl?
Obchodníci balí ovoce a zeleninu
do pytlů, vaniček nebo plastových
vakuovaných obalů z několika
důvodů. Prvním je větší odbyt zboží
a s ním i vyšší zisky. Zákazník,
který by běžně koupil pouze kilo
mrkve, musí koupit dvě. V případě
kusového balení jde o ochranu
zboží, které urazí dlouhou cestu
od zemědělce, zpracovatele
a subdodavatele, než se vůbec
dostane na pult. U salátové okurky
se obalem životnost prodlouží skoro
o 14 dní. Odpovědí je nakupovat
ideálně sezonní zboží od lokálních
pěstitelů, kde balení není třeba.

Mouka,
Rýže atd.
V bezobalových obchodech mají
všechny základní trvanlivé
sypké i tekuté potraviny, často
i více, než byste čekali.

„Nakupovat bez obalu
znamená plánovat,
být připraven.
A také umět říkat ne.“

■ velká pestrost Možná vás
překvapí, že v dobře zásobených
obchodech seženete nejen obvyklé
věci, ale často i lahůdky jako čokoládu,
stáčenou pastu tahini, sušenky či
gumové medvídky. Můžete narazit
i na mlýnek, který vyrábí čerstvé
arašídové máslo. Naopak nečekejte, že
si budete vybírat z pěti značek těstovin
nebo luštěnin. Zpravidla se však
můžete spolehnout na to, že produkce
je bio. Moderní prodejny mají stále
pohodlnější systémy vážení potravin.
A samoobslužné nakupování
ohromně baví děti!
■ kam s nákupem Když si
vlastní nádoby nadepíšete, berete si
částečně rovnou i nákupní seznam.
Sklo se pronese, lehkou variantou
jsou látkové pytlíky. Většina obchodů
má pro zapomnětlivce k prodeji
látkové sáčky, často i banku čistých
sklenic. Nikde se nebudou hněvat ani
za plastový sáček či krabičku – zásady
cirkulární ekonomiky velí, že pokud
již nějakou věc vlastníte, využívejte ji,
dokud to lze, pak pořizujte novou.
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ne zbytečnosti!

Čerstvé potraviny:

Maso, sýry, pečivo
Mléčné výrobky ve vratných obalech jsou bez problémů, i pečivo lze
nabrat do vlastního sáčku. u Masa se ale připravte na komplikace.
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Nakupování bez obalů není výstřednost, ale
způsob, jak může každý jednotlivec ulevit planetě.
Sesbírali jsme tipy a zkušenosti, jak na to.

bní tipy
oso

bez obalu

trvanlivé
potraviny:

y

Řešte to

Katči
n

■ Na prodejně záleží Ačkoli
prodej do vlastních nádob není
zakázán, v masně či lahůdkářství
můžete narazit na vnitřní předpisy
dané prodejny. Každý podnik má
svůj systém analýzy rizik a stanovení
kritických kontrolních bodů
(HACCP). To je hygienický systém,
jak předcházet rizikům ohrožujícím
bezpečnost potravin, což mohou být
právě přinesené krabičky. Provoz
mohou sekundárně kontaminovat
například tím, že je obsluha položí
na váhu. Tento hygienický systém
nelze obejít, ale lze ho upravit tak,
aby byla možnost koupě do vlastních
nádob umožněna. S tím ovšem souvisí
i změny v provozu, například extra
váha na nákup do vlastních obalů,

dezinfekce prostorů po příjmu nádob
a také školení zaměstnanců.
■ reklamace Pokud nákup proběhl
do vlastní nádoby, pak za nezávadnost
zboží dle legislativy ručí i zákazník,
jelikož se například maso mohlo
kontaminovat právě z donesené
krabičky. I proto může podnik nádobu
odmítnout. Stojí to hlavně na ochotě
majitelů a znalostech prodavaček,
jak v těchto případech postupovat
podle hygienických norem a vlastních
interních předpisů.
■ kde uspět? Většinou v menších
obchodech a farmářských prodejnách.
Zkusit můžete i prodej ze dvora.
Pražské obchody Bez obalu stále více
rozšiřují i sortiment, mají i sýry, tofu
nebo tempeh na váhu.

Veronika Nováčková, ředitelka organizace Bezobalu:

Díky osvětě zájem
o nákupy bez obalů roste

Bezobalu před šesti lety otevřeli první testovací
prodejnu, nyní v Praze zahájí provoz třetí moderní,
prostorné pobočky. Zájem o zero waste nakupování roste
díky jejich přednáškám pro instituce a veřejnost. Své
know-how předávají také drobným podnikatelům: nyní už
v ČR funguje více než 100 bezobalových prodejen!
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Nakupovat bez obalu
znamená přirozené
omezení spotřeby. Pokud
jste důslední, spoustu věcí si
nekoupíte, ostatně větši
nou jsou to pochutiny (typu
brambůrky), bez kterých se
hravě obejdete. Soustředíte
se na základní potraviny
a přestáváte vnímat značky.
Mouka je mouka a těstoviny
prostě jen těstoviny. Ze psaní
jídelníčku a plánování se
stává nutnost: musíte vědět,
co chcete a v čem to odnesete
domů. Výhodou je, že daných
surovin můžete koupit přesně
tolik, kolik potřebujete.
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Samovýroba

I když v Praze je sor
timent bezobalových
obchodů a potravin ve vrat
ných obalech čím dál širší,
u mnohých věcí je třeba zapo
jit vlastní úsilí. Když dostanu
chuť na paštiku, čerstvý sme
tanový sýr či hummus, tak si
je většinou musím udělat.
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vždy připraveni!

Pro případ impulziv
ních nákupů s sebou
noste sáčky, krabičku a ideál
ně i zavírací sklenici, lahev
na vodu, hrnek na kávu.
Venku s dětmi mějte svačinku
a nějaký pamlsek a upozorně
te potomky dopředu na to, že
balené se nekupuje.
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